IMPRESO DE SOLICITUDE

Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

INSCRICIÓN NO
REXISTRO MUNICIPAL
ANIMAIS PERIGOSOS
EXPTE.:

Selo rexistro

/306

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

* DNI ou CIF

* Nome e apelidos ou razón social

* Teléfono móbil

* Nome da rúa, praza, etc

* Número

* Municipio

* DNI ou CIF

* Provincia

Portal

* Teléfono móbil

* Nome da rúa, praza, etc

* Número
* Provincia

* Porta

* Cód. Postal

Correo electrónico

* Nome e apelidos ou razón social

* Municipio

Escaleira * Piso

Teléfono 2

Portal

Escaleira * Piso

Teléfono 2
* Porta

* Cód. Postal

Correo electrónico

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Aviso de notificación en:
Teléfono móbil*

Correo electrónico

Recibirá un aviso por correo electrónico e/ou ao teléfono móbil sobre a posta a disposición da notificación na Carpeta Cidadá. Para acceder a
esta será necesario dispor usuario/a e contrasinal ou certificado electrónico.

SOLICITA a inscrición do animal no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos e achega
a seguinte documentación:
N.º microchip:

Nome:

Raza:

Sexo:

Enderezo do animal:

Capa:

Características externas
identificatorias:

Aptitude:

Documento de implantación do microchip e alta no REGIAC.
Fotocopia da cartilla de vacinación (datos propietario, datos do can, vacinas, ...) e orixinal para cotexar no Rexistro Xeral.
Póliza de seguro de responsabilidade civil onde se especifique, claramente, que o solicitante figura como asegurado na póliza e que cada
animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros, detallando o nome do animal, o microchip e a raza. Este seguro deberase manter vixente
para a validez da licenza.
Recibo de pagamento do seguro de responsabilidade civil en vigor.
Xustificante de pagamento da taxa de inscrición.
Licenza municipal (se foi expedida noutro concello).

......... de ..................................... de ..............
Sinatura:

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de
conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, L. O. 3/2018, de 5 do decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais e demais disposición de aplicación. As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a
elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, perente o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, diríxirase ao
correo dpd.vigo@vigo.org

